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Písty

Výrobní program
• Hliníkové písty pro motory osobních
automobilů standardních a nadměrných
rozměrů
• Hliníkové, kloubové a ocelové písty pro
motory nákladních vozidel
• Kompresorové písty pro pneumatické
brzdové soustavy

Zaostřeno na písty
• Kvůli svému způsobu použití podléhají
písty nejvyššímu tepelnému a mechanickému zatížení.
• Firma Kolbenschmidt je dodavatelem
originálního vybavení, který dodává díly
všem renomovaným výrobcům motorů na
světě.
• Písty Kolbenschmidt jsou vyvíjeny a vyráběny se zohledněním nejmodernějších
hledisek.
• Jako partner vývoje v oblasti pístových
systémů spolupracuje Kolbenschmidt se
všemi předními výrobci motorů.
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• Jako výrobce pístů je firma Kolbenschmidt
již 100 let jedním z předních nositelů
technologie. To neustále dokazuje celou
řadou patentů a nových inovací.
• Jako jeden z největších výrobců pístů
vyrábí společnost Kolbenschmidt jak
malé písty s průměrem 30 mm (např.
pro motorové pily), tak také velké písty s
průměrem až 640 mm (lodě, lokomotivy,
elektrárny).
• Písty v podobě náhradních dílů potřebují
servisy a podniky specializované na
opravy motorů.

• Společnost Motorservice distribuje na
volném trhu s náhradními díly ročně
miliony pístů, vložek válců a montážních
sad (assembly).
• Motorservice nabízí široký výrobní
program zahrnující více než 2.000 pístů,
vložek válců a montážních sad (assembly)
pro více než 7.000 motorových a automobilových uplatnění.
• Motorservice dodává písty vždy kompletně s pístními kroužky, pístními čepy a
příslušnými pojistnými čepovými kroužky.
• Pro použití v nákladních vozidlech se
dodávají montážní sady (assembly).
Písty a vložky válců jsou podle potřeby a
úsporně zabaleny v jednom kartonu.

Lité písty z hliníku pro motory osobních a
nákladních vozidel
• Vyznačují se nízkou hmotností a perfektními tepelnými vlastnostmi.
• V závislosti na účelu použití obsahují
vlité zesilující součásti jako litinové
nosiče kroužků, ocelové díly pro definované tepelné roztažení nebo keramické
zpevnění vlákny z oxidu hlinitého.
• Kanálky chladicího oleje vlité do hlavy
válce snižují u dieselových pístů teplotu.
• Písty LiteKS® s optimalizovanou hmotností snižují u benzinových motorů spotřebu
a zvyšují životnost.

Kloubové písty
• Používají se při konstrukci vznětových
motorů nákladních vozidel v případě, kdy
hliníkové písty dosahují meze zatížení.
• Skládají se z horního ocelového dílu
a pláště pístu z hliníku. Oba díly jsou
navzájem spojeny pístním čepem přenášejícím sílu.
• Ve srovnání s hliníkovými písty jsou
pevnější a tím odolnější před vysokými
tlaky a teplotami.

Ocelové písty (monobloková konstrukce)
• Jsou kované písty vyrobené ze žáruvzdorných ocelí s vysokou odolností při
zatížení. Jsou důsledným dalším vývojem
kloubových pístů.
• Odolávají vysokým spalovacím tlakům
při maximálních teplotách a používají se
u velmi zatěžovaných vznětových motorů
nákladních a osobních vozidel, aby se
docílilo maximální doby chodu a vysoké
spolehlivosti.
• Ve spolupráci s různými americkými a
evropskými výrobci vozidel a motorů
vyvinula společnost Kolbenschmidt v
posledních letech velmi úspěšně ocelové
písty pro nákladní vozidla.

Kompresorové písty
• Jsou písty, které se používají v pístových
kompresorech k vytvoření stlačeného
vzduchu v oblasti nákladních vozidel.
• Jsou vyráběny z hliníku.
• Jsou určeny pro použití v pístových kompresorech.
• Díky chybějícímu spalování jsou tepelně
méně zatěžovány než motorové písty.
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Písty

Lité nosiče kroužků z litiny zvyšují u
dieselových pístů několikanásobně životnost první drážky kroužku. Kolbenschmidt
zaujímá čelní místo ve vývoji alfinního
spojení nosičů kroužků.

Drážky kroužků zpracované tvrdou
anodickou oxidací zabraňují opotřebení a
mikrospájení u pístů pro benzinové motory.

Drážky tvrzené laserem zaručují u
ocelových pístů optimální odolnost proti
opotřebení a dlouhou životnost.

Písty Kolbenschmidt mají u pláště pístu
speciální nános LofriKS®, NanofriKS®
nebo grafitové povrstvení. To snižuje tření
uvnitř motoru a nabízí dobré vlastnosti při
nouzovém běhu.
Povrtsvení LofriKS® se používá také z
akustických důvodů. Díky jeho použití se
minimalizuje hluk pístu. NanofriKS® je
dalším vývojem osvědčeného povrstvení
LofriKS® a navíc obsahuje nano částice
titanoxidu pro zvýšení odolnosti proti
opotřebení a životnosti povrstvení.

Pláště pístu povrstvené železem (Ferrocoat®) zaručují bezpečný provoz při
použití v hliníkovo-křemíkových površích
válce (Alusil®).

Speciální vytvarování vývrtů pístních čepů
(Hi-SpeKS®) zvyšují dynamickou zatížitelnost čepového uložení a tím také životnost
pístů.
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Technické informace
•
•
•
•
•
•

Brožura „Piston damage – recognising and rectifying“
Prospekt „Piston damage – recognising and rectifying“
Plakát „Piston damage and causes“
Plakát „Installation of pistons“
Informace o produktu a servisu
Katalog „Pistons and components“

▸ Jazykové verze na vyžádání

Nástroje a zkušební
prostředky
• Napínací pás pro nasazení pístu s kroužky
do válce – nepostradatelný pro rychlé a
bezpečné vložení pístu.
• Lístková měrka – na kontrolu drážek
kroužků použitých pístů.
• Indikátorové hodiny s měřicím můstkem –
pro měření přesahu pístu.
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Pístní kroužky

Výrobní program
• Pístní kroužky pro použití v osobních a
nákladních vozidlech
• Pístní kroužky při použití benzínu,
motorové nafty a plynu
• Pístní kroužky pro zvláštní použití
(průmyslové motory, námořnictvo,
generátory)

Zaostřeno na pístní kroužky
• Pístní kroužky jsou centrálním prvkem
při utěsnění spalin a společně s pístem
a vrtáním válce tvoří dynamický těsnicí
systém.
• Pístní kroužky odvádí spalné teplo
zachycené pístem stěně válce.
• Pístní kroužky stírají a rozdělují olej na
povrchu válce.
• Pístní kroužky se velkou mírou podílí na
nechtěném tření uvnitř motoru. Pístní
kroužky Kolbenschmidt nabízí nejvyšší
možné snížení tření, snížení spotřeby
paliva a zvyšují tak účinnost motorů.
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• Pístní kroužky Kolbenschmidt se vyznačují výhodným součinitelem tření, dlouhou
životností a nízkou spotřebou oleje.
• Jako dodavatel pístních systémů pro
všechny přední výrobce motorů si společnost Kolbenschmidt osvojila vysoké
kompetence v oblasti systémů a vývoje,
což je základní předpoklad pro funkci a
optimální souhru mezi písty a pístními
kroužky.
• Motorservice dodává rozsáhlý sortiment
odpovídající poptávce. Tento sortiment
zahrnuje více než 1.100 různých sad
kroužků pro více než 8.000 použití.

• Pro uspokojení požadavků zákazníka a
specifikací použití jsou v případě potřeby
možné individuální varianty sad kroužků.
• Pístní kroužky Kolbenschmidt jsou nabízeny a baleny výhradně jako kompletní
sady kroužků. Každá jednotlivá sada
kroužků obsahuje potřebný počet a druh
kroužků pro vybavení jednoho pístu.

Pochromované kluzné plochy pístních
kroužků snižují opotřebení u kluzných součástek a prodlužují životnost.

Kroužky s molybdénovou vrstvou zaručují
nejvyšší tepelnou odolnost při velmi dobrých vlastnostech při nouzovém běhu.

Pístní kroužky s chromovo-keramickým
povrchem snižují opotřebení válce a zaručují maximální životnost.

Vypoukle zalapované kluzné plochy kroužku zkracují dobu záběhu a nabízí nejlepší
kluzné vlastnosti již od počátku.

Pístní těsnicí kroužky ve tvaru lichoběžníku zabraňují zapékání do drážek kroužku a
zaručují tak bezporuchový provoz.

Nejrůznější vytvarování na přední a zadní
straně kroužků specifikují každý typ pístního kroužku příslušnému použití.

Technické informace
•
•
•
•
•

Brožura „Piston rings for combustion engines“
Prospekt „Piston rings – sealing under extreme conditions“
Plakát „Piston rings – function and design“
Plakát „Installation of rings“
Informace o produktu a servisu

▸ Jazykové verze na vyžádání

Nástroje a zkušební
prostředky
• Montážní kufr pístních kroužků obsahující napínací pás, kleště na pístní
kroužky (osobní/nákladní vozidla) a
lístkovou měrku.
• Měřicí klínek pro měření stykové vůle
kroužku u pístních kroužků.
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Vložky válců

Výrobní program
• Suché vložky válců v provedení Slip-Fit a
Press-Fit
• Mokré vložky válců ve standardních a
nadměrných velikostech
• Žebrované válce pro motory chlazené
vzduchem

• Kompresorové válce pro pneumatické
brzdové soustavy
• Sady těsnicích kroužků pro mokré vložky
válců
• Předrobky vložek válců z šedé litiny a
hliníku pro generální opravu motorů

Zaostřeno na vložky válců
• Vložky válců se používají zpravidla u
motorů nákladních vozidel.
• Motory, které jsou vybaveny vložkami
válců, usnadňují opravy nebo opravy
motoru.
• Poškozené vložky válců je možné měnit
jednotlivě a tím se minimalizují náklady
na opravy motorů.
• Mokré vložky válců, žebrované válce a
vložky válců Slip-Fit mohou být obnoveny
v každém servisu. Při výměně nejsou bezpodmínečně potřebné opravné stroje.
• Suché vložky válců nabízí u opotřebených
motorů osobních vozidel širší možnosti
opravy, pokud nejsou k dispozici žádné
další písty s přídavkem.
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• Výrobní program rozšiřují předrobky vložek válců z lamelární šedé litiny. Vložky
válců speciálních rozměrů tak mohou
být v případě potřeby opravářem motoru
vyrobeny na místě.
• Nabídku pro opravy hliníkových motorových bloků doplňují předrobky vložek
válců z alusilu®.
• Vložky válců Kolbenschmidt jsou vyráběny podle přísných požadavků na kvalitu
výrobců motorů.
• Motorservice nabízí široký výrobní
program zahrnující více než 400 vložek
válců pro více než 2.000 motorových a
automobilových uplatnění.

• Mokré vložky válců Kolbenschmidt se
vždy dodávají s potřebnými těsnicími
kroužky a příložkami.
• Funkční obalové systémy z kartonu a
plastu chrání vložky válců před poškozením a korozí.

C

H

A

Pochromované a plastem potažené povrchy vodního pláště zvyšují odolnost proti
korozi a životnost.

Vložky válců s vnějšími a nákružkovými nadměrnými velikostmi nabízí další
možnosti oprav opotřebených motorových
bloků.

Žárové kroužky a vysoustružená vybrání
na horním konci válce zabraňují tvorbě
karbonových usazenin ...

... a snižují opotřebení pístů a kluzných
ploch válců.

Rozsah dodávky doplňují dodaná těsnění
nebo sady těsnicích kroužků s montážní
pastou. Správnou montáž zaručují montážní informace.

Technické informace
•
•
•
•

Brožura „Piston damage – recognising and rectifying“
Plakát „Piston damage and causes“
Informace o produktu a servisu
Katalog „Pistons and components“

▸ Jazykové verze na vyžádání

Nástroje a zkušební
prostředky
• Indikátorové hodiny s měřicím můstkem
– pro měření přesahu pouzdra.
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Kluzná ložiska

Výrobní program
• Pánve kluzných a lícovaných ložisek v
různých materiálových provedeních
• Axiální podložky pro axiální uchycení
klikového hřídele
• Pánve naprašovaných ložisek pro nejvyšší
zatížení

• Ložisková pouzdra pro vačkové a vedlejší
hřídele
• Ojniční pouzdra (semi-finished)

Zaostřeno na kluzná ložiska
• Kluzná ložiska se používají skoro u všech
pohyblivých navzájem spojených dílů
motoru, jako například ventilový a klikový
mechanizmus.
• Kluzná ložiska jsou potřebná jako náhradní díly převážně v rámci oprav motorů.
• Kluzná ložiska se používají převážně u
ložisek ve spalovacím motoru, která jsou
mazaná tlakovým olejem.
• Kluzná ložiska se vyznačují dlouhou
životností a ve většině případů snadnou
výměnou.
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• Kluzná ložiska Kolbenschmidt jsou vyvíjena a vyráběna podle přísných požadavků
na kvalitu výrobců motorů.
• Firma Kolbenschmidt je dodavatelem
originálního vybavení kluzných ložisek
všech renomovaných výrobců vozidel na
světě.
• Motorservice nabízí široký výrobní
program asijského a evropského trhu
zahrnující více než 4.100 různých kluzných ložisek Kolbenschmidt pro více než
50.000 typů motoru.

• Velká část nabízených kluzných ložisek
Kolbenschmidt je nabízena nejen ve standardních, ale také v mnoha nadměrných
velikostech.

Pánve kluzného ložiska jsou používány
jako ojniční a také jako hlavní ložiska.
Jsou vyrobena jako tenkostěnná ložiska s
dvoukovovou pánví.

Sdružená ložiska mají ocelový hřbet, na
který je naplátován ložiskový kov, většinou hliník s příměsí cínu a mědi.

U ložisek z trojího materiálu je ložiskový
kov (slitina bronzu) na ocelový hřbet nalitá
nebo je spečená
.

Kluzná ložiska s rozprášenou kluznou
vrstvou se používají u všech moderních
vznětových motorů, u kterých je kvůli
vysokému výkonu motoru dosaženo meze
zatížení obvyklých ložisek z dvojího nebo
trojího materiálu.

Pánve kluzného ložiska bez fixačních výčnělků usnadňují strojovou montáž motorů
u výrobce. Pro správnou funkci ložiska
nejsou fixační výčnělky potřebné.

Ložisková pouzdra pro ojnice jsou tzv.
semi-finished, to znamená, že po vlisování do ojnic musí být ještě opracována na
potřebný jmenovitý rozměr.

Nástroje a zkušební
prostředky
Technické informace
•
•
•
•
•

• „Kolbenschmidt Plastic Gauge“ – Kontrolní stupnice pro rychlou kontrolu
ložiskové vůle a rozměrů mezer.

Plakát „Engine bearings – handling and function“
Plakát „Installation of bearings“
Prospekt „Sputter bearings“
Informace o produktu a servisu
Katalog „Engine bearings“

▸ Jazykové verze na vyžádání
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Ventily a příslušenství ventilů

Výrobní program
• Sací a výfukové ventily pro motory osobních a nákladních vozidel
• Duté ventily plněné sodíkem
• Ventily pro motorové brzdicí ústrojí
• Vodítka ventilu z mosazi a šedé litiny
• Ventilové klínky
• Kroužky sedla ventilu ze spékaného kovu
nebo šedé litiny

Zaostřeno na ventily a příslušenství ventilů
• Ventily jsou velmi zatěžované díly podléhající rychlému opotřebení, které jsou
neustále vystaveny působení horkých
spalin. Z tohoto důvodu jsou při opravách
hlavy válce často potřebné náhradní
ventily.
• V závislosti na zatížení motoru a druhu
použití jsou ventily vybaveny různým doplňkovým vybavením, které zaručuje bezpečný chod motoru a dlouhou životnost.
• TRW Engine Components je jedním z předních výrobců ventilů původního vybavení
s vynikající reputací.
• Ventily a příslušenství ventilů TRW
Enginge Components jsou vyráběny podle
přísných požadavků na kvalitu výrobců
motorů.
• TRW Engine Components vyvíjí a vyrábí
ventily pro širokou paletu použití. Počínaje nejmenšími ventily pro zahradní
přístroje a velkými, několikakilovými
ventily lodních motorů konče.
• Motorservice je celosvětovým prodejním partnerem společnosti TRW Engine
Components pro trh s náhradními díly.
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•
•

•

•

•

•

•

Má k dispozici neustále rostoucí nabídku
produktů zahrnující více než 1.100 ventilů
pro více než 8.000 způsobů použití.
Vodítka ventilů zaručují přesné vedení a
uložení ventilů v hlavě válce.
Opotřebená vodítka ventilů způsobují
chyby v souososti osy dříku ventilu, přehřátí ventilu a zvýšenou spotřebu oleje.
Motorservice nabízí širokou paletu vodítek ventilů zahrnující více než 800 typů
vodítek ventilů pro více než 3.500 použití.
Ventilové klínky se používají jako bezpečnostní a aretační díly. S přenášením síly
spojují misku pružiny ventilu s ventilem a
udržují pružiny ventilu pod předpětím.
Ventilové klínky jsou díly podléhající
rychlému opotřebení a musí být vždy
obnovovány společně s výměnou ventilů.
Programová nabídka společnosti Motorservice nabízí kuželové kusy potřebné pro
všechny obvyklá ventilová použití.
Kroužky sedla ventilu jsou hotově zpracovány z šedé litiny a dodávány jako poloobráběné sedlové kroužky ve spékaném
provedení.

• Sintrované kroužky sedla ventilu jsou
díky svým jedinečným materiálovým
vlastnostem a zpracování předurčeny
k použití jako náhrada za opotřebené
originální sedlové kroužky. Vyznačují se
snadnou montáží a jejich opracování je
jednodušší než u sedlových kroužků z
oceli nebo šedé litiny.
• Sintrované kroužky sedla ventilu jsou
osvědčeným a ceněným výrobkem při přestavbě motorů na provoz na plyn. Teprve
díky jejich použití je možný spolehlivý
provoz plynového motoru.
• Motorservice je předním prodejcem sintrovaných kroužků sedel ventilů.
• Sintrované kroužky sedla ventilu nejsou
voleny podle typu motoru, ale podle rozměrů. Motorservice dodává více než 400
různých rozměrů a tím nabízí bezmála
neomezené možnosti použití pro silniční
a kolejová vozidla a námořnictvo.

Duté ventily plněné sodíkem zlepšují
tepelnou přepravu u vysoce zatěžovaných
motorů. Sodík se při provozní teplotě
zkapalňuje a přenáší teplo od talíře ventilu
do dříku ventilu, kde může být předáno
vodítku ventilu.

Pochromované povrchy dříku ventilu zvyšují odolnost proti opotřebení.

Dva materiály bimetalových ventilů sjednocují vlastnosti velmi vysoké žáruvzdornosti ventilů s odolností proti opotřebení
dříků ventilu.

Obrněné a tím tvrdší plochy ventilového
sedla zaručují vysokou životnost ventilů
také při extrémních podmínkách.

Opancéřované konce dříků nabízí maximální odolnost proti opotřebení. To je
obzvláště důležité tehdy, pokud není z
konstrukčních důvodů otvírací síla ventilu
vedena centricky do dříku ventilu.

Technické informace
• Plakát „Valve damage and causes“
• Informace o produktu a servisu
• Katalog „Valve Train Components and Cylinder Heads“
▸ Jazykové verze na vyžádání
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Hlavy válců a vačkové hřídele

Výrobní program
• Hlavy válců pro benzínové a vznětové
motory (osobní vozidla)
• Kompletní hlavy válců osobních vozidel
připravené k montáži
• Vačkové hřídele pro motory osobních
vozidel

Zaostřeno na hlavy válců a vačkové hřídele
• V hlavě válce se nachází všechny konstrukční součásti jako ventily, příslušenství ventilů a vačkové hřídele, které se
používají při ovldání plynu v motoru.
• Následkem nedostatečné údržby motorů
(výměna ozubeného řemenu, oleje atd.)
jsou často závažné problémy v motoru,
při jejichž odstranění jsou potřebné hlavy
válců a vačkové hřídele.
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• Přehřátí motoru (např. při ztrátě chladicí
kapaliny) způsobuje neopravitelné zkřivení materiálu a trhliny na hlavách válce.
• Hlavy válců se dodávají podle potřeby
jako jednotlivé součástky, částečně
smontované nebo připravené k montáži.
• Vačkové hřídele jsou potřebné tehdy, pokud kvůli dlouhé době chodu, zanedbané
údržbě motoru nebo nepříznivým provozním podmínkám dojde k jejich poškození
nebo opotřebení.

• Motorservice nabízí široké portfolio
produktů hlav válců pro více než
650 motorových aplikací a pro více než
1.245 automobilových uplatnění.

Hlavy válců osobních vozidel
• Podle typu motoru k dodání v provedení z
šedé litiny nebo hliníku.
• Provedení vždy jako jednotka hlavy válce
pro několik válců.
• Jsou dodávány podle potřeby a výhodně
pro opravy buď jako holá hlava (opatřena
sedlovými kroužky a vodítky ventilů), jako
hlava válce s namontovanými ventily a
pružinami ventilu nebo jako kompletní
hlava s ventily a vačkovými hřídeli.

Vačkové hřídele
• Dodávají se jako jednotlivé díly bez ovládacích prvků ventilu.
• Od společnosti Motorservice odpovídají
specifikacím výrobců původního vybavení.
• Motorservice nabízí široké portfolio produktů vačkových hřídelí pro více než
1.400 motorových aplikací a pro více než
1.640 automobilových uplatnění.

Příslušenství vačkových hřídelí
• Vačkové hřídele by se měly vždy obnovovat společně s ostatními příslušnými
kluznými součástkami, aby se zabránilo
poškození opotřebenými kluznými součástkami.
• Příslušné ovládací prvky ventilu (ostatní
kluzné součástky) jako je hrníčkové zdvihátko, vahadlo nebo prvky vyrovnávání
ventilové vůle jsou dodávány samostatně.

Technické informace
• Informace o produktu a servisu
• Katalog „Valve Train Components
and Cylinder Heads“
▸ Jazykové verze na vyžádání
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Vodní čerpadla

Výrobní program
• Vodní čerpadla s hnacím kolem nebo bez
hnacího kola
• Vodní čerpadla s pohonem ozubeným
nebo klínovým řemenem
• Vodní čerpadla s upevňovací přírubou
• Vodní čerpadla s protiskříní nebo bez
protiskříně

Zaostřeno na vodní čerpadla
• Vodní čerpadla zajišťují přepravu chladicí
kapaliny v rámci chladicího systému
motoru.
• Vodní čerpadla se řadí k typickým dílům
podléhajícím rychlému opotřebení, které
se po dobu životnosti motoru musí zčásti
několikrát vyměňovat.
• Při generální opravě motoru by se mělo z
důvodu provozní bezpečnosti vždy obnovit také vodní čerpadlo.
• Vodní čerpadla jsou na motorovém bloku
instalována z vnějšku a mohou být vyměněna bez otevření motoru.
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• V závislosti na místě instalace u motoru
jsou vodní čerpadla poháněna klínovým,
klínovým žebrovaným nebo ozubeným
řemenem.
• Při výpadku vodních čerpadel dojde k
přehřátí motoru a může dojít k závažnému poškození motoru.
• Kolbenschmidt a Pierburg vyvíjejí a
dodávají vodní čerpadla všem předním
výrobcům motorů.
• Motorservice nabízí široké portfolio
produktů obsahující více než 380 typů
vodních čerpadel pro více než 4.300 automobilových uplatnění.

• Jiná často používaná označení vodních
čerpadel: Čerpadla chladicí kapaliny,
čerpadla chladiva.

Vodní čerpadla s pohonem klínovým
řemenem
• Vodní čerpadla s osvědčenou konstrukcí a
pohonem.
• Vodní čerpadla jsou výhodně k dostání
pro vlastní montáž také bez skříně
čerpadla.

Vodní čerpadla s pohonem ozubeným
řemenem
• Tato vodní čerpadla jsou poháněna ozubeným řemenem vačkového hřídele.
• Kvůli místu instalace a způsobu pohonu
je výměna čerpadla složitější než u čerpadel s pohonem klínovým řemenem.
• Čerpadla poháněná ozubeným řemenem
jsou u motorového bloku vždy namontována pomocí příruby a nemají protiskříň.

• Čerpadla poháněná ozubeným řemenem
jsou vždy dodávána s hnacím kolem.
• Doporučení: Při výměně ozubeného
řemenu v rámci údržby by se mělo z
důvodu pracnosti vyměnit také vodní čerpadlo.

Technické informace
• Informace o produktu a servisu
▸ Jazykové verze na vyžádání
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Olejová čerpadla

Výrobní program
• Olejová čerpadla s nástrčným pohonem
• Olejová čerpadla s řetězovým pohonem
• Olejová čerpadla s přímým pohonem
přes klikovou hřídel

Zaostřeno na olejová čerpadla
• Olejová čerpadla jsou potřebná pro
přívod oleje ke všem mazaným konstrukčním částem motoru.
• Na základě své funkce a úlohy jsou olejová čerpadla instalována uvnitř motoru.
• Při výměně olejového čerpadla se musí v
závislosti na konstrukci čerpadla otevřít
nebo demontovat motor.
• Olejová čerpadla se zpravidla kompletně
vyměňují. Oprava olejového čerpadla se
nepředpokládá.
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• Olejová čerpadla mají dlouhou životnost,
která však může být zkrácena následkem
chyb při údržbě jako je špatná kvalita
oleje, rozředění oleje, nečistoty nebo
poruchy motoru. Tím dochází k předčasné
nutnosti výměny olejového čerpadla.
• U moderních osobních vozidel se používají regulovaná olejová čerpadla, která olej
čerpají podle potřeby a tím úsporně.
• Kolbenschmidt a Pierburg jsou dodavatelé originálního vybavení a vlastníky
mnoha patentů olejových čerpadel.

Zubová čerpadla
• Většinou v provedení jako nástrčná čerpadla nebo jako čerpadla s pohonem
ozubenými koly nebo řetězem. Tato čerpadla jsou nepřímo poháněna klikovým
hřídelem.
• Díky konstrukci je možná snadná
výměna.

Srpková čerpadla oleje
• Jsou úsporně umístěna na řídicí straně
klikové hřídele a jsou poháněna přímo
klikovým hřídelem.
• Předností srpkových čerpadel je vysoký
čerpací výkon, speciálně při nízkých otáčkách.

Rotorová čerpadla
• Jsou, stejně jako srpková čerpadla oleje,
také umístěna na řídicí straně klikové
hřídele a jsou poháněna přímo klikovým
hřídelem.
• Vedle vysokého čerpacího výkonu je
možno dosáhnout také vysokých tlaků.

Technické informace
• Informace o produktu a servisu
▸ Jazykové verze na vyžádání
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Filtry

Výrobní program
• Vzduchové filtry
• Palivové filtry
• Olejové filtry
• Čistič převodového oleje pro
automatické převodovky
• Kabinové filtry

•
•
•
•

Sušiče vzduchu
Filtry chladicí kapaliny
Filtry odstředivky oleje
Filtry močoviny

Zaostřeno na filtry
• Filtry patří k typickým konstrukčním součástkám údržby ve vozidle.
• V oblasti servisu je potřebné velké množství filtrů.
• Filtry se ve vozidle používají v nejrůznějších systémech.
• Kvalitní filtry Kolbenschmidt zaručují
funkční a provozní bezpečnost motorů a
zvyšují jejich životnost.
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• Filtry značky Kolbenschmidt splňují
přísné požadavky na kvalitu původního
vybavení motorů a výrobců vozidel.
• Motorservice nabízí široký program filtrů
obsahující více než 1.100 různých druhů
pro více než 12.000 aplikací.
• Filtry Kolbenschmidt jsou účelně zabaleny
a jsou podle potřeby nabízeny také v
několikanásobném balení.

Vzduchové filtry
• Díky optimalizovanému stupni odlučování
prachu vzduchového filtru je minimalizováno opotřebení pístů, pístních kroužků a
oběžných ploch válců. Vzduchové filtry
přizpůsobené charakteristice motoru a
montážnímu prostoru efektivně potlačují
rušivé hluky sání.

Palivové filtry
• I ta nejmenší znečištění v palivovém systému mohou způsobit rozsáhlé poruchy.
Zvláště moderní vstřikovací zařízení vyžadují extrémně čistý a homogenní přívod
paliva bez pulzace.

Olejové filtry
• Olejovým filtrem se z okruhu oleje filtrují
a zachycují cizí tělesa, která se do motoru
dostávají společně s palivem nebo v
nasávaném vzduchu a také kovový otěr
vznikající v motoru.

Čistič převodového oleje pro automatické
převodovky
• Čistič převodového oleje pro automatické
převodovky chrání převodovku před
cizími tělesy. Díky optimální filtraci látek
podporujících opotřebení jako je např.
kovový otěr je zachována funkce převodovky a prodlužována životnost.

Kabinové filtry
• Kabinové filtry vzduchu zabraňují proniknutí drobných částeček z okolního vzduchu jako je prach, pyly, spóry a saze do
vnitřku automobilu ventilačním zařízením.
• Kabinové filtry s aktivním uhlím absorbují
kromě jemné filtrace pevných částeček
také nepříjemné pachy, škodlivé plyny
jako oxidy dusíku, oxidy siřičité, ozón a
uhlovodíky a z 95% zabraňují jejich proniknutí do vnitřku automobilu.

Filtry odstředivky oleje
• Tyto filtry se používají jako obtokové čističe v kombinaci s filtry s plným průtokem. Obtokové čističe vyfiltrují nejmenší
částečky, které filtr s plným průtokem
nezachytil. Díky tomu je dosaženo
obzvláště účinné filtrace.

Filtry chladicí kapaliny
• Filtry chladicí kapaliny chrání chladicí
systém motoru tak, že filtrují znečištění a
po dávkách do chladicího systému vylučují aditiva obsažená ve filtru.

• Filtry močoviny
filtrují v moderních systémech další úpravy spalin s katalyzátorem SCR (Selective
Catalytiv Reduction) roztok močoviny a
chrání tak systémové komponenty před
opotřebením.
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1 Montážní kufr pístních kroužků –
obsahující napínací pás, kleště na pístní
kroužky (osobní/nákladní vozidla) a lístkovou měrku

2 Napínací pás pro nasazení pístu s
kroužky do válce –
pro rychlé a bezpečné vložení pístu do
vrtání válce

3 Diamantová honovací lišta
Kolbenschmidt –
pro obrábění hliníkových válců

4 K řemíkové odkrývací lišty
Kolbenschmidt –
pro obrábění hliníkových válců

5 Lístková měrka –
pro měření vůle ventilu

6 Indikátorové hodiny s měřicím
můstkem –
pro měření přesahu pístu a pouzdra

7 Kleště na pístní kroužky –
bezpečné natažení a sejmutí pístních
kroužků bez zranění

8 „Kolbenschmidt Plastic Gauge“ –
rychlá a přesná kontrola ložiskové vůle

Zaostřeno na produkty | 25

Know-how
Transfer

Odborné znalosti od odborníků
Školení po celém světě

Technické informace

Technická videa

Cca 4 500 mechaniků a techniků ročně
využívá výhody našich školení a seminářů,
které pořádáme celosvětově přímo na místě
nebo také v naších školicích střediscích
v Neuenstadtu, Dormagenu a Tammu
(Německo).

Pomocí našich informací o produktu
(product Information), servisních informací
(service Information), technických brožur
a plakátů jste informováni o nejnovějším
stavu techniky.

Zprostředkování vědomostí pomocí videa:
V našich videích najdete upozornění k
montáži zaměřené na praxi a vysvětlení
systémů týkající se našich produktů.

Novinky

Sociální média

Přímo od výrobce

Pravidelné zasílání informací
e-mailem
Přihlaste se nyní online k odběru našeho
bezplatného oběžníku a budete pravidelně
informováni o nových soupisech produktů,
technických publikacích a obdržíte mnoho
dalších informací.
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Z praxe pro uplatnění v praxi

Vždy aktuální

Názorné vysvětlení profesionální
vestavby

Individuální informace

Speciálně pro naše zákazníky
Poskytneme Vám rozsáhlé informace
a servis týkající se naší široké nabídky
služeb: jako např. osobní materiály na
podporu prodeje, podporu prodeje,
technickou podporu a mnoho dalších.

PI 1575
SI 1210

For technical personnel only!
Page 1/2

Engine bearings with polymer coating

Tips and tricks ...

Systemkomponenten
und Service

…for correct installation and long service life of the
new short block

für eine fachgerechte Reparatur
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• Please note that cylinder heads which
may be included in the delivery are not
fully assembled. These must be aligned
with the exhaust manifold or intake
manifold and the cylinder head bolts
must be tightened according to the
• Clean all attachments thoroughly before
installation and check for damage.
• Clean oil cooler thoroughly and check for
blockages, it is imperative to replace this
in the case of previous engine damage.
•
• Check connections and intake pipes to
the engine for tightness.
• Check injection system, set start of
delivery according to manufacturer's

• Check the correct operation of the viscous fan.
• Clean water cooler and check for blocka-

charge air cooler thoroughly and check
for blockages, it is imperative to replace
this in the case of previous turbocharger
damage.
• Check engine monitoring instruments for
correct operation and replace in case of
defects.
• Never start the engine without oil and
coolant.
• Manually supply (inject) the engine oil

until oil pressure has built up, so that all
bearing points have been supplied with
oil before initial start-up.
• Check for correct function in the oil
pump, oil pressure control valve, water
pump and vibration damper.
•
cle manufacturer.

with oil and crank without injection
nozzles (max. 10–15 seconds per
sequence to avoid damage to the starter)

www.ms-motorservice.com

Online zaostřeno na produkty
Získání online informací
o produktech

Díky interaktivním prvkům, animacím a
videoklipům se dozvíte cenné informace
o našich produktech v motoru a kolem
motoru.

Obchod online

Váš přímý přístup k našim produktům
Objednávky 24 hodin denně. Rychlá
kontrola dostupnosti. Rozsáhlé vyhledávání
produktu prostřednictvím motoru, vozidla,
rozměrů atd.

Technipedia

Aplikace Motorservice

V naší technipedii se s vámi rozdělíme
o náš know-how. Najdete zde odborné
znalosti přímo od odborníků.

Zde obdržíte rychle a snadno aktuální
informace a servis týkající se našich
produktů.

Hledáte technické informace
o motoru?

Mobilní přístup k technickému
know-how
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Aplikace Motorservice
Mobilní přístup
k technickému know-how

Dozvědět se více
www.ms-motorservice.com/app
v anglickém jazyce

Motorservice Partner:

Headquarters:
MS Motorservice International GmbH
Wilhelm-Maybach-Straße 14–18
74196 Neuenstadt, Germany
www.ms-motorservice.com
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